
ق��ال��ت ال��ق��وات املشتركة لتحالف دعم 
الشرعية في اليمن ان املكونات والتشكيالت 
العسكرية من »االنتقالي« وق��وات احل��زام 
األم��ن��ي ب���دأت ال��ع��ودة ملواقعها السابقة 
واالنسحاب من املواقع التي استولت عليها 

خالل الفترة املاضية.
وثمنت قيادة القوات املشتركة للتحالف 
ف��ي ب��ي��ان صحفي اوردت����ه وك��ال��ة االن��ب��اء 
السعودية )واس( أم��س  السبت استجابة 
احلكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط 
النفس أثناء األزمة وتغليبها ملصالح الشعب 
اليمني ومحافظتها على مكاسب حتالف 
دعم الشرعية في اليمن ألجل إع��ادة الدولة 

ومؤسساتها.
واش��ادت باستجابة االنتقالي في )عدن( 
لدعوة اململكة العربية السعودية ودول��ة 
اإلمارات العربية املتحدة لوقف إطالق النار 
وتغليب احلكمة ومصالح الشعب اليمني 
وع��دم اإلض���رار بها أو املساس باملمتلكات 
العامة واخل��اص��ة وبدئها بسحب قواتها 
وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها 
السابقة قبل األحداث األخيرة وتسليم مقرات 

احلكومة اليمنية وبإشراف من التحالف.
ودع����ت ق��ي��ادة ال���ق���وات امل��ش��ت��رك��ة إل��ى 
اس��ت��م��رار التهدئة وض��ب��ط النفس ووق��ف 
اخل��ط��اب اإلع��الم��ي املتشنج وتعزيز لغة 
احلوار والتصالح وتوحيد اجلهود في هذه 
املرحلة وال��وق��وف سويا إلنهاء »االنقالب 
احلوثي وم��ش��روع النظام اإلي��ران��ي الهدام 
باليمن وع��دم إعطاء الفرصة للمتربصني 

بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات 
اإلره��اب��ي��ة كاملليشيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومة من إيران وتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب وتنظيم مايسمى بالدولة االسالمية 

)داعش(«.
وكانت قيادة القوات املشتركة للتحالف 
اص��درت سابقا بيانا برفض التطورات في 
)ع���دن( ودع���وة كافة األط���راف واملكونات 
لتحكيم العقل وتغليب املصلحة الوطنية 
والعمل مع احلكومة اليمنية الشرعية في 

تخطي املرحلة احلرجة.
كما كانت القيادة قد اصدرت بيانا بطلب 
وق��ف ف���وري إلط���الق ال��ن��ار ف��ي العاصمة 
اليمنية املؤقتة )عدن( ودعوة كافة املكونات 
والتشكيالت العسكرية من االنتقالي وقوات 
احلزام األمني إلى العودة الفورية ملواقعها 
واالنسحاب من املواقع التي استولت عليها 
خالل الفترة وعدم املساس باملمتلكات العامة 

واخلاصة.
وأعلن حتالف دع��م الشرعية في اليمن، 
اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيني 

أطلقت من محافظة عمران في اليمن.
واعتبر التحالف أن »اس��ت��م��رار إط��الق 
امليليشيات احلوثية طائرات مسيرة يعكس 

خسائرها وواقعها على األرض«.
وكانت قيادة القوات املشتركة لتحالف 
دع��م الشرعية في اليمن، أعلنت، الثالثاء 
امل��اض��ي، ع��ن إط��الق امليليشيات احلوثية 
طائرة ب��دون طيار )مسيرة( من محافظة 
صنعاء وسقوطها مبحافظة ع��م��ران على 

األعيان املدنية. وص��رح املتحدث الرسمي 
باسم ق��وات التحالف العقيد الركن تركي 

املالكي بأن »امليليشيات احلوثية اإلرهابية 
املدعومة من إيران أطلقت من )صنعاء( طائرة 

بدون طيار من )مفخخة( في امتداد لعملياتها 
اإلرهابية وسقطت بعد إقالعها مبسافة 35 

كلم في محافظة عمران على األعيان املدنية 
واملدنيني األبرياء«.
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احلديدة: قصف حوثي يستهدف منازل وأسواقًا شعبية
شنت ميليشيا احلوثي االنقالبية، قصفاً مدفعياً 
عشوائياً على جتمعات للمدنيني في محافظة احلديدة 
غ��رب��ي اليمن ، وق��ال��ت م��ص��ادر محلية، إن قصفاً 
مكثفا طال أسواقاً مبديرية حيس جنوبي احلديدة. 
وأضافت أن قذائف امليليشيا سقطت بالقرب من منازل 

السكان.
وذكرت املصادر أن »القصف املدفعي احلوثي سبب 
حالة من الهلع واخلوف في أوساط املواطنني، على 

وجه اخلصوص النساء واألطفال«.
وفي سياق آخر، أحبطت القوات اليمنية املشتركة، 

محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيا احلوثي في 
مديرية التحيتا جنوبي احلديدة. وأعقب احملاولة 
قصف كثيف نفذته امليليشيا، مستهدفًة مواقع القوات 
املشتركة مبختلف أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة، 

وفقاً للمركز اإلعالمي ل�«ألوية العمالقة«.
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»ال���ث���وري���ة«: ال��وث��ي��ق��ة 
حتقق  ل��ن  ال��دس��ت��وري��ة 

السالم بالسودان
اعتبرت »اجلبهة الثورية« السودانية، أن الوثيقة 
الدستورية التي سيتم التوقيع عليها، أمس السبت، في 

شكلها احلالي »لن حتقق السالم واالستقرار«.
وأك��دت اجلبهة عدم مشاركتها في احتفال التوقيع، 
مطالبة ب���إدراج »رؤي���ة ال��س��الم« املتوافق عليها في 
اجتماعات أدي��س أبابا بني »اجلبهة الثورية« و«قوى 
احلرية والتغيير«، وتفاهمات اجتماع القاهرة األخير 
في اإلعالن الدستوري واالتفاق السياسي »كاستحقاق 
واج��ب للوصول إلى سالم ع��ادل وشامل قبل أن تكون 

اجلبهة طرفا في هذه الوثائق«.
واعتبرت اجلبهة في بيان صدر، أن ما سيتم التوقيع 
عليه، السبت »خطوة منقوصة، إذ لم تستجب ملتطلبات 
عملية السالم رغم املجهودات التي بذلت في أديس أبابا 

والقاهرة«.
وش���ددت اجلبهة على أنها »ق��وة مؤسسة رئيسة 
لتحالف قوى احلرية والتغيير«، معتبرة أن »الهجوم 
على اجلبهة الثورية ملجرد أن لها رأيا مختلفا في عملية 

االنتقال ال يشبه الثورة أو شعاراتها«.
ورأت »اجلبهة الثورية« أن »ما تفعله التنسيقية هي 
احملاصصة احلقيقية التي ترمي بها اآلخرين، ومن حق 
»اجلبهة الثورية« أن تدعو إلى متثيل املجتمع السوداني 

بطريقة عادلة في كل مؤسسات احلكم االنتقالي«.
واعتبرت أن »م��ح��اوالت متثيل الهامش العريض 
في بعض املواقع الصورية على هامش أجهزة احلكم 
االنتقالي تهميش لن يؤدي إلى السالم أو االستقرار أو 
التحول الدميقراطي املنشود«. وأوضحت أن اجتماعات 
أديس أبابا والقاهرة مع »قوى احلرية والتغيير« هدفت 
»إلى الوصول إلى السالم والدميقراطية كحزمة واحدة، 
إال أن تعنت ممثلي بقية قوى احلرية والتغيير الذين 
يأتون إلى هذه اللقاءات بدون تفويض هو ما أضاع على 

الشعب فرصة ذهبية للتوافق«.

ن��ت��ص��رف  ال  ال�����ل�����ه:  ح������زب 
اللبناني  الداخلي  بالشأن 

على أساس القوة
قال أمني عام »حزب الله« اللبناني حسن نصر الله، إن 
حركته ال تتصرف في الشأن الداخلي على أساس القوة، 

وال توافق على استبعاد أحد.
ج��اء ذل��ك في كلمة متلفزة مبناسبة الذكرى ال��� 13 
النتهاء احل��رب اإلسرائيلية على لبنان ع��ام 2006، 
استعرض فيها »نصرالله« التطورات احمللية واإلقليمية.
وأض��اف األم��ني العام أن »ح��زب الله« يريد تعاون 
اجلميع في الدولة اللبنانية، وال يوافق على استبعاد 
أح��د. وت��وّج��ه بعض األوس���اط السياسية اللبنانية 
اتهامات ل��� »ح��زب ال��ل��ه«، منها »العبث بالتوازنات 
الداخلية«، و«ع��دم التزامه بسياسة النأي بالنفس«، 
و«التدخل في شؤون بعض بلدان باملنطقة«، فضالً عن 

اتهامه ب�«التسلط على الدولة اللبنانية«.
وتوجه »نصرالله« لبعض األط��راف السياسية في 
لبنان )لم يسمها( بالقول: »لو انتصر محور إسرائيل 
وأميركا في حرب متوز )2006(.. هل كنتم ستتعاملون 
معنا كما نعاملكم؟«. ومنذ شهور، متر لبنان مبرحلة 
عصيبة إث��ر تواصل اختالفات جذرية في ال��رؤى بني 
التيارت السياسية، خلفت أزمة اقتصادية وسياسية 
حادة في البالد. وتصاعدت حدة األزمة مع سقوط قتيلني 
في 30 يونيو املاضي، خالل إطالق نار في قضاء عاليه 
بالعاصمة بيروت، بني مناصرين للحزب االشتراكي 
ومرافقي وزير شؤون النازحني، صالح الغريب، املنتمي 

للحزب الدميقراطي.

فرنسا تدين الهجمات ب�  )إدلب( وتدعو لوقف إطالق النار

15 مدنيًا في غارات  مقتل 
للنظام السوري وروسيا

أدانت فرنسا الهجمات اجلوية االخيرة على )إدلب( داعية في 
الوقت إلى وقف فوري إلطالق النار ، وقال نائب املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية الفرنسية أوليفييه غوفني في بيان صحفي إن 
فرنسا تدعو إلى وقف »ف��وري« لالعمال العدائية في محافظة 
إدلب »وتذكر باملسؤولية اخلاصة التي تقع على عاتق حلفاء 

النظام السوري في تطبيق وقف دائم الطالق النار«.
وندد البيان بعمليات القصف اجلوي العشوائية على إدلب 
التي أدت إلى مقتل عدد من املدنيني بينهم أطفال ونساء في مخيم 
للنازحني ، واعتبر أن استمرار األعمال العدائية سيعرقل التوصل 
حلل سياسي ذو مصداقية في سوريا وفقا لقرار مجلس األمن رقم 

.)2254(
وُقتل 15 مدنياً، بينهم ستة أطفال، في غ��ارات جوية شّنها 
النظام السوري وروسيا، استهدفت إحداها مخّيماً للنازحني 
في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة »فرانس برس«: 
»ُقتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال جراء قصف روسي على مخّيم 

للنازحني في بلدة حاس في ريف إدلب اجلنوبي«.
كما ُقتل طفل وأصيب 3 أشخاص آخرون جراء غارات جوية 
نفذتها طائرات النظام احلربية على قرية الغدفة بريف معرة 
النعمان، وذلك بعد مقتل طفلة وإصابة 20 آخرين بقصف طائرات 

النظام احلربية على مدينة أريحا بريف إدلب اجلنوبي.
ومنذ أبريل، تتعرض هذه املناطق التي تسيطر عليها »هيئة 
حترير الشام« )»جبهة النصرة« سابقاً( وتنتشر فيها أيضاً 
فصائل أخرى معارضة للنظام، لقصف شبه يومي من قبل النظام 

وحليفه الروسي.
ومنذ نهاية اب��ري��ل، أوق��ع��ت االشتباكات 1300 مقاتل من 
الفصائل، باإلضافة إلى أكثر من 1150 عنصرا من قوات النظام 

وتلك املوالية لها، بحسب املرصد.
وتستقبل محافظة إدلب عشرات آالف األشخاص الذين فّروا من 
منازلهم في عدد من مناطق البالد بسبب املعارك أو بعد استعادة 

النظام مناطق من الفصائل.
ومنذ بداية التصعيد، ُقتل 820 مدنياً وفقا للمرصد السوري. 
ودفع العنف أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح، بحسب األمم 

املتحدة التي تخشى »كارثة« إنسانية.
ومنطقة إدل��ب ومحيطها مشمولة باتفاق روس��ي تركي منذ 
سبتمبر 2018، نّص على إقامة منطقة منزوعة السالح تفصل بني 

مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. 
كما يقضي بسحب الفصائل املعارضة أسلحتها الثقيلة 
واملتوسطة وانسحاب املجموعات املتطرفة من املنطقة املعنية، 

لكن لم يتم تنفيذه.

اثار االشتباكات في عدن

عمران من  أطلقت  للحوثيني  مسيرة  طائرة  إسقاط  أعلن 

عدن في  ملواقعها  بالعودة  تبدأ  »االنتقالي«  قوات  التحالف: 

جيش اإلحتالل يقصف أهدافًا متفرقة في قطاع غزة
قصف سالح اجلو التابع جليش االحتالل 
اإلسرائيلي مواقعا وأهدافا في مناطق متفرقة 
ف��ي ق��ط��اع غ���زة. وذك���رت تقارير صحفية 
محلية أن املقاتالت اإلسرائيلية استهدفت 
موقعا تابعا حلركة )ح��م��اس( ش��رق حي 

)الزيتون( الواقع شرق القطاع.
وأضافت أن مقاتالت إسرائيلية من دون 
طيار قصفت أرضا خالية شرق مدينة )دير 
البلح( وسط القطاع أدى الى اشتعال النيران 

في االرض الزراعية املستهدفة.
وك��ان جيش االحتالل اإلسرائيلي أعلن 
ف��ي وق��ت سابق ع��ن اع��ت��راض نظام القبة 
احلديدية قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع 
غ��زة جت��اه املستوطنات اإلسرائيلية فيما 
سقطت قذيفتني أخرتني في مناطق مفتوحة 
وذلك في أعقاب إصابة 63 فلسطينيا خالل 
مشاركتهم مبسيرة العودة وكسر احلصار 

قصف غزةعلى حدود غزة. 

تشاووش أوغلو يعقد 
اجتماعًا مغلقًا مع 

البرهان في اخلرطوم
عقد وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو، في العاصمة السودانية اخلرطوم، اجتماعا 
مغلقا مع رئيس املجلس العسكري االنتقالي، عبد 

الفتاح البرهان.
وقال مراسل األناضول، إن االجتماع جرى عقده 
في القصر الرئاسي، في إطار زيارة يجريها الوزير 
التركي؛ حلضور مراسم توقيع »وثيقة اإلعالن 

الدستوري« النهائي، أمس السبت.
وعقب االجتماع، وفي تغريدة عبر حسابه على 
»تويتر«، هّنأ تشاووش أوغلو جميع األطراف في 

السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة.
وأشاد الوزير التركي ب�«روح احلس باملسؤولية 
ال��ذي أظهرته األط���راف السودانية خ��الل عملية 
املفاوضات«. وأكد تشاووش أوغلو مواصلة أنقرة 
تقدمي الدعم للسودان حكومة وشعبا، من أجل 

تعزيز االستقرار واألمن في البلد الشقيق.


